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 اإلسالميون في اليمن والقضية الفمسطينية )التجمع اليمني لإلصالح نموذجًا(
 . أمين عمي أمين القراعيأ

 

 توطئة:
ر ػػػبل عػػػا صرػػػؽ اضاػػػراع اض مػػػقرم اضػػػداعر رَػػػذ غػػػركف  ػػػ ف اض ػػػقضرى ف اض ر ػػػا  فلسػػػط فل كا

أك غقع ػػة كاإلسػػيرال كغط ػػقن فػػرف اض رالػػة اإلسػػير ة ضػػـ  الػػف  رَػػ ل صػػف عػػذا اضاػػراع اض ػػقر  ا 
 صَهل  ؿ القَت فا اضار ـ رَه رَذ اض كاال ر األكضى اَطيغ هق. 

ك ػػػزب اإلاػػػيح فػػػا اضػػػ رف  اػػػ ة  ل  ػػػد أف عػػػذا ا   َػػػا  قضمػػػركرة أف اإلسػػػير  ف صركرػػػقن 
كاضاػداـ اض  رػا رػل اض ػربل  ػؿ صلػى اض الػس رػف ذضػؾ  ل قاة عػـ رػف دصػقة اػراع اض مػقرات

 ض اراع اض مقرات ك ؤرف    ق شهق ك القرلهق.  رقرقنل فقض جرل اض رَا ضإلايح  رف
كرػػف عػػذا اضرَطلػػؽل  ػػدصك اإلاػػيح إضػػى   ع ػػؽ ر ػػدأ اض  ػػق ش اضسػػلرا  ػػ ف األرػػـ كاضشػػ كب. 

كاض  ػقطا ر ػه  قص  ػقر ذضػؾ مػرقَة فقصلػة ضع ػقـ َظػقـ  لك دصكا الذضؾ إضى ا  راـ اض َكع اض مػقرم
اإلَسػقَ ة. ك ػرل اإلاػيح  األ ػكةر ػقَا كرج رل دكضا  سكده غ ـ اض سػقر  ك  جسػد ف ػه  لصقضرا

فا اض َػكع اض مػقرم َ  ػقن ضد قد ػة اض مػقر ةل أك ع رَػة  مػقرة صلػى  ع ػة اض مػقراتل   ػث ا 
 كاس  ق ة اضظلـ   ف اضش كب كاضدكؿ. لكاض راب ل َ ج صف ذضؾ إٌا اض در ر

اض  ػق ش اضسػلرا فرَرق عك غػقعـ اض ػـك فػا فلسػط ف ا  ػد ؿ مػرف ر هػـك  ضالف كرل ذضؾ اللهل 
اضشػ ب اض لسػط َال ك هد ػد  كاغ اػقب ض ػؽٌ  لكاض َكع اض مقرم   ف األرـل  ػؿ عػك ا ػ يؿ غقشػـ

ك  ػدم  ضكجكدعـ. كعك ض س اص داء صلى اض لسط َ  ف ك ػدعـل  ػؿ صلػى األرػة اإلسػير ة   الرلهػقل
 دم ضه.صلى  عكؽ الؿ اضرسلر فل كعك رق َرفمه جرلة ك  ا ينل كَدصك إضى رعقكر ه كاض ا

 كرػػف عَػػقل   َػػى اإلاػػيح رسػػقَدة كدصػػـ اضشػػ ب اض لسػػط َا فػػا جهػػقده كَمػػقضه اض ػػقدؿ مػػدٌ 
كغ ػقـ دكض ػه اضرسػ علة صلػى  را ػه اضػكطَال  لاا  يؿ اضاه كَا   ى  َقؿ  عه فػا  عر ػر راػ ره

 كاص  قر اضعم ة اض لسط َ ة غم ة اض رب كاضرسلر ف جر  قن. لكصقار هق اضعدس اضشر ؼ
 
 

 :الفمسطينية في فكر اإلصالح القضية
رشػػركع اض رالػػة اإلسػػير ة  قألسػػقس عػػك رشػػركع   ر ػػرم َهمػػكمل  هػػدؼ إضػػى اسػػ  قدة األرػػة 

كرالقَ هػػػق اض مػػػقر ة  ػػػ ف األرػػػـ. ك  ر ػػػر فلسػػػط ف عػػػك جػػػزء رعػػػ س رػػػف صع ػػػدة  لاضرسػػػلرة ضػػػدكرعق

                                                 
 ق قت كاضرَظرقت اضجرقع ر ة  قألرقَة اض قرة ضل جرل اض رَا ضإلايحرع س داعرة اضَع: أ. أر ف صلا أر ف اضعراصا. 
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دارة اضاػػػػراع ك َ  هػػػػق اض الر ػػػػةل  ػػػػؿ إَػػػػه  ريػػػػؿ صرعهػػػػق ااسػػػػ را  جا ض هػػػػـ  لاض رالػػػػقت اإلسػػػػير ة كا 
كطػػكاؿ  ك  ػػى اض سػػالرمل ضػػ س رػػل اض هػػكد ك سػػبل  ػػؿ كاض ػػرب اضػػداصـ ضهػػـ. لكاض الػػرم لاضس قسػػا

ٌرق ضم  هـ ك َق رعـ.    قر  هق ريلت فلسط ف صَكاَقن اقر قن إٌرق ضعكة اضرسلر ف ك ي رهـل كا 
ك ػػػػػدرؾ اإلسػػػػػير كف صقرػػػػػة أف رشػػػػػركصهـ اض مػػػػػقرم س اػػػػػطدـ صػػػػػقجين أـ  جػػػػػين  قضرشػػػػػركع 

اض ػػرب   كاطػػ ضاػػه كَا فػػا اضرَطعػػةل كاضػػذم   ذ ػػه رشػػقر ل اضه رَػػة ااسػػ  رقر ة اض ر  ػػة.   ػػث ا
صلػػػى كمػػػل عػػػذا اضالػػػقعف اض ر ػػػب فػػػا جسػػػد األرػػػةل ض الػػػكف  ريق ػػػة  طػػػه اضػػػدفقصا األكؿ فػػػا كجػػػه 

 اضرشركع اض مقرم اإلسيرا اضاقصد. 
كرك ػػػػا كاألرر الػػػػال ضػػػػذا  لعػػػػى اا ػػػػ يؿ اضاػػػػه كَا دصرػػػػقن ا ر ػػػػدكد رػػػػف اض ػػػػربل  شػػػػع ه األ

ض عك ض جهكد إ  قء اضرشركع اض مقرم ضدرػةل اضػذم  َػؤ   رلػه اض رالػقت اإلسػير ةل كاسػ َزاؼ 
يركات اضرَطعة كرعدرا هقل كاإل عقء صل هق   ت اضه رَػةل ك  ذ ػة  ػؤر اض ػك ر كاضاػراصقت اضس قسػ ة 

 كاضطقع  ة ف هق.
ك ػرب إسػراع ل ة  لسط ف رف  اػقر رل اض جرل اض رَا ضإلايح   ف رق  جرم صلى أرض فل

رعػػقب صلػػى أ ػػدم اضاػػهق َة اضر  اػػ  فل ضػػ س ركجهػػقن مػػدٌ  لك شػػر د لك َال ػػؿ لصلػػى غػػزةل كغ ػػؿ  كا 
  د قن ضهق اللهقل ك ريؿ  هد دان ك  .الؿ األرة اض ر  ة كاإلسير ة  ؿ عك ركجه مدٌ  لاض لسط َ  ف فعط
 لكض ة اضد َ ػةؤ رمػه صل هػق  لػؾ اضرسػ  كض ق هقل كضػ س رػف   ػقر غ ػر اضع ػقـ  رػق ؤ ك م هق أرقـ رسػ

كعك  هػق رػف اض طػر اضاػه كَا اضعػقدـل ك  ػى  الػكف  لكاأل يغ ةل   ى   رالف رف  رق ة كجكدعػق
 ك عكغهق اضر  ا ة. لكاس  قدة أرمهق لغقدرة صلى اض  قظ صلى رعدسق هق

إرعػقب  إَرق  جرم صلى أرض اإلسراء كاضر راج كرق    رض ضه اضش ب اض لسػط َا اضشػع ؽ رػف
كجػػراعـ  ػػرب كا  ػػقدةل   كاطػػؤ كاػػرت دكضػػا ر مػػكح  جػػب أف    ػػكؿ إضػػى صقرػػؿ دفػػل كغػػكة  ػػدصـ 

 لكاض ػردد لاإلرعقب اضاه كَال ا أف  الكف سػ  قن ضل  ػقذؿ كاضجػ ف ك عؼ إضى جقَ هق مدٌ  لاضرعقكرة
 لكاجػب شػرصا األغاػىل ف لسط ف أرض صر  ة إسػير ةل كاضػدفقع صَهػق كصػف اضرسػجد كااَهزار ة

َسػػقَا صلػػى الػػؿٌ  لكغػػكرا ذا القَػػت اضظػػركؼ غػػد  ررػػت اضشػػ كب اضرسػػلرة رػػف  .صر ػػا كرسػػلـ كا  كا 
 اضشرفقء كاضر لا ف.  زاؿ ر ق ة أرقـ الؿٌ  كا لشرؼ اضجهقد  قضَ سل فرف أ كاب اضجهقد الي رة

ا صلػى  سػقب اض عػكؽ  ك رل اض جرل اض رَػا ضإلاػيح أف اض عػدـ اضػذم   ععػه اضال ػقف اضاػه َك
كاألرػػػة اض ر  ػػػة كاإلسػػػير ة إَرػػق عػػػك  سػػػ ب اض قضػػػة اضر رد ػػػة اض ػػػا  لشػػػ ب اض لسػػػط َااضرشػػركصة ضل

كصلػػػى عػػػذا األسػػػقسل فقإلاػػػيح  ػػػرل أعر ػػػة رراج ػػػة اض  ػػػقر  .   شػػػهق األرػػػة اض ر  ػػػة كاإلسػػػير ة
ل كالذا مركرة أف  عػـك زصرػقء ةاض لسط َ كأدكا ه فا اضدفل غيدرقن  قضعم ة  لاإلسيرا ضكسقعؿ صرله
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صػػقدة اضَظػػر فػػا الػػؿٌ  لكاإلسػػير ة   اػػ    اضرسػػقر لضػػدكؿ اض ر  ػػةكغػػقدة ا كصلػػى القفػػة  لاضعمػػق ق كا 
كااغ اػػػػقد ةل كاَ هػػػػقج أسػػػػقض ب جد ػػػػدة فػػػػا اض  قرػػػػؿ رػػػػل اض ػػػػدك  لكاضيعقف ػػػػة لاضرسػػػػ ك قت اضس قسػػػػ ة

 اضاه كَا  مرف إصقدة اض عكؽ اضرشركصة إضى أا ق هق ك ردع اضر  د ف.
 ل ػة ت ال  ال ػةل ضل  قرػؿ رػل اضكمػل اض لسػط َا اضػراعف  الػؿ كا  رَل ذضؾ رف كمل أعػداؼ رر 

 ة    دة اضردل. س را  جكاضدكض ةل كاكان ض لكغ األعداؼ اا لكاإلغل ر ة ل  ع دا ه اضكطَ ة
 

 اإلصالح وثوابت القضية الفمسطينية:
َا اض كاػػػؿ إض هػػػق  ػػػ ف اضجػػػقَ  ف اض لسػػػط  اا  قغػػػقت اض ػػػا  ػػػـٌ  أف الػػػؿٌ  ا  ػػػداءصل َػػػق أف َ  ػػػرؼ 

اض ر ػػػػا  كاسػػػػ  قدة اض ػػػػؽٌ  لكاإلسػػػػراع لا غػػػػد  ػػػػقءت جر  هػػػػق  قض شػػػػؿل كأ  عػػػػت فػػػػا إ ػػػػيؿ اضسػػػػيـ
 اضعم ة اض لسط َ ة.  كاض  َت اضاه كَا  جقه  ؿٌ  لاض لسط َا. الرق فشلت الذضؾ فا إزاضة اض شدد

كفػػا اضكغػػت اضػػذم غػػدـ اض ػػرب اضرز ػػد رػػف اض َػػقزات ص ػػر ر ػػقدرات اضسػػيـ اض ر  ػػة اضكا ػػدة  لػػك 
  ال قن. ازداداأل رلل فرف اضركغؼ اإلسراع لا ضـ   ز زحل  ؿ 

ك َقء صل هل فرف رق   ػرؼ  ر قكمػقت اضسػيـل أك رػق  طلػؽ صل ػه  ػػةاض سك ة اضس قسػ ةة أ  عػت 
شقصة أجكاء اضسيـ. ك قض قضال اقر     ف اض دكؿ صف اػ  ة  لفا إصقدة اض عكؽ إضى أا ق هق كا 

تل إضػػػػى اػػػػ  ة ةاض ػػػػؿ اض ػػػػقدؿةل اضرؤد ػػػػة إضػػػػى اضسػػػػيـ اضػػػػداعـ اض سػػػػك ة اض ػػػػا فرمػػػػت  عػػػػد ـ  َػػػػقزا
ك عهػػػق فػػػا إزاضػػػة اض ػػػدكافل  لكاضشػػػقرؿل كاضػػػذم ضػػػف    عػػػؽ    ػػػر اضرعقكرػػػةل كدصػػػـ ال ق هػػػق اضرشػػػركع
صقدة اض عكؽ إضى أا ق هق القرلة غ ر رَعكاة.  كاج يقث اا  يؿل كا 

قرس صلػػى أعر ػػة اضعمػػ ة اضَظػػقـ األسقسػػا ضل جرػػل اض رَػػا ضإلاػػيح فػػا فاػػلة اض ػػ ضعػػد َػػٌص 
اضدكضػة صلػى القرػؿ  إَشػقءاض لسػط َ  ف فػا  ك ػؽٌ  اض لسط َ ة فا سلـ األكضك قت ضلس قسػة اض قرج ػةل

 األراما اض لسط َ ة.
ك ػػػذضؾ فعػػػط    عػػػؽ صرل ػػػة سػػػيـ اضشػػػرؽ األكسػػػطل ك َ هػػػا أسػػػ قب اضاػػػراع كاض ػػػك ر فػػػا عػػػذه 

اإلاػػيح  جػػقه اضعمػػ ة اض لسػػط َ ة ا أف يكا ػػت  ػػزب  اضرَطعػػة اضرهرػػة رػػف اض ػػقضـ. رػػف عَػػق َؤالػػد
  جػػػقكز يكا ػػػت األرػػػة اضرسػػػ عقة رػػػف صع ػػػد هق اإلسػػػير ةل كعػػػا اضيكا ػػػت ذا هػػػق اض ػػػا أغر هػػػق ةكي عػػػة 

 اضيكا ت اض لسط َ ةةل الرق أغر هق  رالة اضرعقكرة اإلسير ة  رقسل ك  ل ص فا اض قضا:
ظػػرؼ الػػقف. كضػػ س  أمٌ ا   ػػر ط كضػػك  شػػ رو رَهػػق   ػػت  ل2الػػـ 27,027 فلسػػط ف رسػػق  هق .1
اض اػػرؼ  رعػػدرا هق كرالَكَق هػػق رهرػػق  مػػقءضت. كعػػا جػػزء رػػف اضػػكطف اض ر ػػا  أك لاض  ػػر ط أل ػػد
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 لكاضرسػػلر ف لكاض ػرب لاضال  ػر كشػ  هق جػػزء رػف األرػة اض ر  ػػةل ك  ر رعػق كاجػب صلػػى اض لسػط َ  ف
 كأ رار اض قضـ.

عػػة ضجػػكعهـل رػػف  عهػػـ طر  اضيجعػػكف اض لسػػط َ كفل ك  ػػض اضَظػػر صػػف  ػػقر   ضجػػكعهـ أك .2
شػػػػرطل كرػػػػف  عهػػػػـ اض اػػػػكؿ صلػػػػى  اض ػػػػكدة إضػػػػى رػػػػكاطَهـ األاػػػػل ة فػػػػا فلسػػػػط ف دكف غ ػػػػد أك

كضدمػرار اض ػا أاػق ت أريالهػـ أيَػقء     ػ هـ صَهػق. كضػ س رػف  لاض  ك مقت اضرالقفعة ضر قَػق هـ
 كا ألمٌ  ل هقأك اس  داضهق أك اضرسقكرة صل لاجئ أ د القعَقن رىف القف أف   َقزؿ صف  عكؽ أمٌ   ؽٌ 

 كجرقصا.ل فردم ألَه  ؽٌ  ؛س بو القف
ػػف الػػقف أف   َػػقزؿ صػػف ذرة  .3 اضعػػدس جػػزء رػػف أرض فلسػػط ف اضر قرالػػةل كضػػ س أل ػػد القعَػػقن رى

  يًعرَّ أ دان صل هق غ ر أعلهق اض لسط َ  ف.  راب رَهق أك أالير رف ذضؾل أك
كرعقكر ػػه  الػػؿ اا ػػ يؿ اضاػػه كَا فػػا فلسػػط ف عػػك اض ػػدك اضك  ػػد ضلشػػ ب اض لسػػط َال  .4

 .1كضك فا ش ر رف فلسط ف ل عا اا  يؿ كسقعؿ اضرعقكرة كاجب كطَا رق
أرض  الرػػػق أف أ ػػػد اضيكا ػػػت األ ػػػرل اضرهرػػػة  قضَسػػػ ة ضلعمػػػ ة اض لسػػػط َ ة  ؤالػػػد صلػػػى: أف الػػػؿٌ 

فلسط ف اض قر   ة كغؼ إسػيرا  رجرػقع األرػةل كأَهػق جػزء رػف صع ػدة رل ػقر كَاػؼ رل ػقر رسػلـ 
كاضد ركغراف ػة  ػدؿ صلػى ذضػؾل كأَهػق كغ ػت   ػت  لكاض قر   ػة لاض عػقعؽ اضد َ ػة الػؿٌ فا اض ػقضـل كأف 

 ل رؤاررة دكض ة اس هدفت إسير ة فلسط ف   د أف طيرد ش  هق 1948 سَةاا  يؿ اإلسراع لا رَذ 
سػالقف اض ر ػقء ف هػق ا لكأرمه لكشرد رف كطَه غقرػة اضرسػ كطَقت صل هػق كا   كد قره  عػكة اضسػيح. كا 

رعػدس العدسػ  هقل كأَهػق غ ػر  عذه اض ع عة طقؿ اضزرػقف أك غاػرل كأف صػكدة أعلهػق إض هػق  ػؽٌ     ر
جهة القَت  أم جزء رَهقل كأف أم غرار رف أمٌ  أك اضرسقكرة صل هق أك اض َقزؿ صف لغق لة ضل  قكض

 كا    ػػد  ػػػهل كأف اا ػػ يؿ اإلسػػػراع لا سػػ زكؿ الرػػػق زاؿ لض زك ػػر عػػذه اض عػػػقعؽ  قطػػؿ ا غ رػػػة ضػػه
 اا  يؿ اضال  ا رف غ ؿ.

 
 
 

                                                 
 ل اَظر:11/11/2112كالقضة اضا قفة اض لسط َ ة تا قلل  1

http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-

%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-

%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-

%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html 

 

 
 

http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
http://safa.ps/details/news/91160/%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9.html
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 :رؤية اإلصالح لمقضية الفمسطينية
ؿ ل صعب إصيف اضك دة اض رَ ة اضر قرالةل كفػا الػ1991 أ لكؿ/ س  ر راَطيغ ه األكضى فا رَذ 

ل ك  ػػى اضرػػؤ رر 1994 أ لػػكؿ/ سػػ  ر ر ػػقضرؤ رر اض ػػقـ األكؿ فػػا  ان رؤ ررا ػػه اض قرػػة تاألر  ػػةل  ػػدء
ل كاإلاػػيح   ػػرد جػػزءان رػػف  طق ػػه اضس قسػػا 2119رػػقرس  / ذارضيقَ ػػة تاض ػػقـ اضرا ػػل فػػا دكر ػػه ا

ضلعمػ ة اض لسػػط َ ةل ك مػػ هق فػػا اػلب اع رقرق ػػه اض قرػػة. كط لػػة اض شػر ف سػػَة اضرقمػػ ة   قصػػؿ 
اض جرػػل اض رَػػا ضإلاػػيح رػػل اضرشػػهد اضس قسػػا اض لسػػط َال كاضعمػػ ة اض لسػػط َ ة  الػػؿ  ػػداص ق هق 

عػػػدرقن ر  ؤاه ك اػػػكرا ه فػػػا اضشػػػ ف اض لسػػػط َال  رػػػق    عػػػد أَػػػه  سػػػهـ فػػػا   ع ػػػؽ اض ر  ػػػة كاضدكض ػػػةل ري
رف َ ر اا  يؿ اضاه كَا  َ  قؽكااكااس عيؿ  لك رقؿ اضش ب اض لسط َا فا اض ر ة ل طل قت

اض قشػػـ.  لػػؾ اضػػرؤل كاضركاغػػؼ اضس قسػػ ة ضإلاػػيح إزاء اضعمػػ ة اض لسػػط َ ة صٌ ػػرت صَهػػق  كمػػكح 
ع عق ػػػه اضس قسػػػة اضر ريلػػػة فػػػا رػػػؤ رره اض ػػػقـل كغػػػد جػػػقءت صلػػػى اضَ ػػػك   قَق ػػػه اضاػػػقدرة صػػػف أصلػػػى 

 اض قضا:
  اض  ال ػػػػد صلػػػػى كغػػػػكؼ اإلاػػػػيح اضيق ػػػػت إضػػػػى جقَػػػػب اضشػػػػ ب اض لسػػػػط َا اضشػػػػع ؽ فػػػػا جهػػػػقده

اضال قف اضاه كَا ااس  طقَال ك رسػاله   عػه فػا   ر ػر أرمػه  ك م  ق ه اضال  رة مدٌ  لاضرشرؼ
غقرة دكض ه اضرس علة كصقار هق ا  ضعدس اضشر ؼ.كا 

 ك جسػػ د اضك ػدة اض لسػػط َ ة ال  ػقر ك  ػػد فػا ركاجهػػة  لاضػدصكة إضػػى   ع ػؽ اضراػػقض ة اضكطَ ػة
 كاض طرسة اضاه كَ ة. لاضالؼ

  ا إضػػػى فػػػ    ػػػدكدعق أرػػػقـ اضرجقعػػػػد ف دصػػػكة اض الكرػػػقت اض ر  ػػػة اضر  طػػػة  قضال ػػػقف اضاػػػه َك
ت إ قدة ك ش ة صلى  ػد اضعػكات اضر   ز ف ضلدفقع صف إ كاَهـ اض لسط َ  ف اضذ ف    رمكف ض ري

 اضاه كَ ة. اإلرعق  ة
 كر الر ػه كالػذا أ َػقء األرػة اض ر  ػة  لكصلرقعػه لكغػكاه اضس قسػ ة لدصكة القفة أ َقء اضشػ ب اض رَػا

رػق رػف  كاضع ػقـ  الػؿٌ  لكرعدسػق هق لكأ رار اض قضـ إضى دصـ كرَقارة اضعم ة اض لسػط َ ةل كاإلسير ة
  َة اضعدس رقد قن كر َك قن.ش َه رَقارة اضررا ط ف فا رد

  ٌاض اػقر صػف غػزة كاض رػؿ  دصكة اضجقر ة اض ر  ة كاضػدكؿ اضرجػقكرة ضلشػ ب اض لسػط َا إضػى فػؾ
ا. لصلى  ك  د اضعكل اض لسط َ ة  كدصـ رعقكر هق ضركاجهة اض دك اضاه َك

 كاض دكاَ ػػػػة اض ػػػػا  عػػػػـك  هػػػػق اض الكرػػػػة اضاػػػػه َك ة فػػػػا  لإداَػػػػة كرفػػػػض اضس قسػػػػقت ااسػػػػ  طقَ ة
 سط ف اضر  لة.فل
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  ٌاا ػ يؿ اضاػه كَال ك ٌ ػق جهػقد أ َػقء اضشػ ب  أ د اإلايح اَ  قمة األغاػى اضر ػقرؾ مػد
كاضشػػ قب اض لسػػط َا  لكاضشػػ كخ لك اػػدم األط ػػقؿ لكاػػركدعـ لك مػػ  ق هـ اض ظ رػػة لاض لسػػط َا

 الرػػػػػق غػػػػػدر  مػػػػػ  قت اضرػػػػػرأة اض لسػػػػػط َ ة ل اػػػػػدكرعـ اض قر ػػػػػة وضػػػػػة اضعرػػػػػل كاإلرعػػػػػقب اإلسػػػػػراع لا
 كاركدعق.

  ضػػػى جقَػػػب اض ػػػدك اضاػػػه كَا إرر ال ػػػة  الكرػػػة اضكا ػػػقت اضر  ػػػدة األ اَ  ػػػقز ػػػرفض اإلاػػػيح
كغط ػػقف  لرعق  ػػة اض ػػا  عػػـك  هػػق غػػكات اا ػػ يؿكدفقصهػػق اضرسػػ رر صػػف اضررقرسػػقت اضهرج ػػة كاإل

ة ضػػى رراج ػػة ركاغ هػػق  جػػقه اضعمػػ إرر ال ػػة دارة األشػػ  َق اض لسػػط َال ك ػػدصك اإل اضرسػػ كطَ ف مػػدٌ 
   لػؽ  كمػ  ة  رق فا رقس ٌ  ل ااض لسط َ ة كصدـ اس  زاز رشقصر أالير رف رل قر رسلـ فا اض قضـ

 كاضيجع ف اض لسط َ  ف. لاضعدس اضشر ؼ
  ا إضػػى  كاإلسػػير ةاض الكرػػقت اض ر  ػػة   ػػدصك اض ػػا ضػػد هق  ري ػػؿ د لكرقسػػا رػػل اض ػػدك اضاػػه َك

رالق ب اار  قط  قضال ػقف اضاػه كَا   رغيؽت غطل  لؾ اض يغقتل ك ش د  عرارات اضدكؿ اض ا  قدر 
فػػا  لػػداَهقل الرػػق  ػػدصك إضػػى إ  ػػقء رالق ػػب رعقط ػػة اض ػػدك اضاػػه كَا. ك ؤالػػد صلػػى     ػػؿ اضلجػػقف 

ا.  اضكطَ ة ضرعقكرة اض ط  ل رل اض دك اضاه َك
  كاا  الػػقـ ضػػإلرادة اضشػػ   ة اض لسػػط َ ة ص ػػر ااَ  ق ػػقت  لرعراطاك  شػػ د  َرػػكذج اضسػػلكؾ اضػػد
هج اض كار اضجقدل كصدـ اض  ر ط  يكا ت اضشػ ب اض لسػط َا اض رة كاإلاػرار صلػى صػدـ  لكاضَز هة َك

 اض لسط َا.  كج ه اض َدغ ة اض لسط َ ة إضى اضادر
 اضشػػػ كب  كالػػؿٌ  لكاضرج رػػػل اضػػدكضا ل ػػدصك اإلاػػيح غػػقدة كشػػػ كب اضػػدكؿ اض ر  ػػة كاإلسػػير ة
مػقضه اض ػقدؿ  لـ جهػقد اضشػ ب اض لسػط َاكض ق هـ فػا دصػؤ ر  ة ضل ر ة كاضسيـ إضى   رؿ رسػاض َك

الرق  دصك  . رق فا ذضؾ إغقرة دكض ه اضرس علة كصقار هق اضعدس ل  ى  َقؿ القفة  عكغه اضرشركصة
اض ػػا ضػػػـ  َػػػ ج سػػػكل ز ػػػقدة  ةلإسراع ؿػةصػػػف س قسػػقت ااَ  ػػػقز اض ػػػقـ ضػػػ اإلدارة األرر ال ػػة إضػػػى اضالػػػؼٌ 

رَطعػةل كاض ػا  ػدكف اضسػيـ اضػداعـ اضعػقعـ صلػى اض ػؿ رَسكب اض ػداء ضهػقل كز ػقدة اض ػك ر اض ػا فػا اض
 اض قدؿ كاضشقرؿ ضف    عؽ ااس عرار اضرَشكد ف هق.

  عدر اإلايح اضجهػكد اضر ذكضػة رػف األشػعقء فػا راػر ضرصػق  هـ  ػكارات اضراػقض ة اضكطَ ػة 
 جق  ػة    ػد   ف اض اقعؿ اض لسط َ ة فا اضعػقعرةل كاض ػا   طلػل شػ  َق كأر َػق ضل ػركج رَهػق  َ ػقعج إ

غقرػػة  لضلشػػ ب اض لسػػط َا ك د ػػه ك رقسػػالهل ك رالَػػه رػػف رعقكرػػة اا ػػ يؿ   ػػى   ر ػػر أرمػػه كا 
 دكض ه اضرس علة.
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اضش ب اض لسط َال  رق ف هق اض رب اإلرعق  ة األكضى  إف اضررقرسقت اإلجرار ة اضاه كَ ة   ؽٌ 
اض ط  ػلل كأسػعطت رعقَػقت  دصػقكمكاضيقَ ة صلى غػزة الشػ ت  جػيء أكعػقـ اضسػيـ اضرزصػكـل كز ػؼ 

اض سػػػك ةل ك رعَػػػت  ػػػ ف اضرعقكرػػػة ك ػػػدعق عػػػا اضطر ػػػؽ اسػػػ  قدة اض عػػػكؽ ك رق ػػػة اضرعدسػػػقتل كأف 
 ػػـك ك مػػ ا  رعػػقب اضاػػه كَال كاضػػذم  عػػدـ اضشػػهداء الػػؿٌ اضشػ ب اض لسػػط َا اضاػػقرد فػػا كجػػه اإل

غقرػػة دكض ػػه  لغػػهكاسػػ  قدة  عك  ل الػػؿ رػػق  رلػػؾل غػػد ا  ػػقر طر ػػؽ اضرعقكرػػة سػػ  ين ض  ع ػػؽ أعدافػػه كا 
 اضرس علة كصقار هق اضعدس اضشر ؼ.

 

 :اإلصالح والقضية الفمسطينية
  ػػػقطى اإلسػػػير كف فػػػا اضػػػ رف  كاغ  ػػػة رػػػل رع مػػػ قت اضعمػػػ ة اض لسػػػط َ ة كر طل ق هػػػقل كفػػػؽ 

هـ جػػزء لكاض ر  ػػة اضر  طػػة  هػػق لاضظػػركؼ اضدكض ػػة رػػف  ان كاضرػػؤيرة صل هػػق. رَطلعػػ ف فػػا ذضػػؾ رػػف الػػَك
الرق اض رالػقت اإلسػير ة  رقرػقن فػا اض ػقضر ف  أا قب اضعرار ف هل أك لكض سكا غقد ه لاضش ب اض رَا

ف القَكا     ظكف ألَ سهـ  َكع رف اض  ي ر فا أكسقط اضجرقع رل كغدرة صلى  اض ر ا كاإلسيرال كا 
كفػػا اضػػ رف    ػػقر شػػ  ا رػػؤازرل كرأم صػػقـ رسػػقَد ضهػػذه اضعمػػ ة أك  لػػؾ. إل جػػقداض   عػػة كاض شػػد 

 ع اض جرل اض رَا ضإلايح اض  رؾ فا رسقر ف ر كاز  ف ضَارة اضعم ة اض لسط َ ة.س طقا
 

 المسار الرسمي:  .1
فػػػا رجلسػػػا اضَػػػكاب  ـرػػػف  ػػػيؿ صيغق ػػػه  رؤسسػػػقت اضدكضػػػة اضر  ل ػػػةل سػػػكاء فػػػا اض الكرػػػة أ .أ 

 كصلى رأسهق اضعم ة اض لسط َ ة. لكاضشكرلل ك كظ ؼ  لؾ اض يغة ض درة غمق ق األرة
 ـ كغمػق ق األرػةلءكغكر ػة   ػكا ليح اضَظػقـ اضس قسػا صلػى   َػا ركاغػؼ كطَ ػةإذ شجل اإلا .ب 

أشػػالقؿ اض ط  ػػل رػػل اض ػػدك اضاػػه كَال كرَقعمػػػة  ك جلػػى ذضػػؾ فػػا رفػػض اض الكرػػة اض رَ ػػة ضالػػؿٌ 
رشػػقر ل ااسػػػ  طقف فػػػا األرامػػػا اضر  لػػػةل كرفػػػض إغقرػػػة أم َػػػكع رػػػف اض يغػػػقت اضد لكرقسػػػ ة أك 

ـ اض  قطا رل رق  سرى  ر قكمقت اضسػيـ ر هػق.  قإلمػقفة إضػى فػ   ل كصدةإسراع ؿةاض جقر ة رل 
س قرة فلسط َ ة فا اَ قءل كاضسرقح ض اقعؿ اضرعقكرػة اض لسػط َ ةل كفػا طل   هػق  رالػة  رػقسل 

كاضجرػقع رم  لكاإلصيرػا ل  ػ   رالق ػب ضهػق فػا اضػ رفل كاض رػؿ   ر ػة  قرػة ض شػد اضػدصـ اضس قسػا
 جرل األركاؿ كاض  رصقت اضر  ل ة. ضلش ب اض لسط َال  رق فا ذضؾ

 1971 سػػَةصػػف اضعمػػ ة اض لسػػط َ ة فػػا َهػػر األردف  عَػػقؾ رػػف اضشػػهداء رػػف سػػعطكا دفقصػػقن  .ج 
 كصدد رف اضش قب. لكرَهـ ر رد س  د  قص قد
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اض َسػ ؽ رػف غ لَػق رػل اضَظػقـ  صَد  ركج اإل كة اض لسط َ  ف رف ض َقف رف ر سػالر شػق  ي  ػـٌ  .د 
 ك  َس ؽ رل اضسلطة فا ذضؾ اضكغت.  لسالر  قرج اَ قءاس ع قؿ اضَقز  ف فا ر 

   ػث  ػـٌ ل 1991 سػَةإ راجهـ رف اضالك ت  اضذ ف  ـٌ  لاض ر  ب ألكمقع اإل كة اض لسط َ  ف  ـٌ  .ق 
 كالقَت رجركصة ال  رة. لاس   ق هـ فا اض رف

سػػهركا ر َػػق فػػا َشػػر أاضػػذ ف  لاسػػ   قب صػػدد ال  ػػر رػػف اضر لرػػ ف كاضر لرػػقت اض لسػػط َ  ف  ػػـٌ  .ك 
 كرَهـ فا اضعطقع اضا ا كاضط ا.  لكاضر قعد اض لر ة لض  ل ـ فا ردارس اض  ل ـا
اض َسػػ ؽ رػػف  صَػدرق ذعػػب  قسػر صرفػػقت إضػػى اض  ػت األ ػػ ض كاض عػى  ػػرا  ف  ػـٌ  1993 سػػَةفػا  .ز 

 لغ لَػػػق رػػػل رعػػػ س اضَظػػػقـ فػػػا ذضػػػؾ اضكغػػػت اسػػػ ع قؿ رال ػػػب  رػػػقس  رعقسػػػة ركسػػػى أ ػػػك رػػػرزكؽ
 ف   رال ب ض رقس فا اَ قء. ك ـٌ  لك قضد رش ؿ لةكصمك ة األ ك ف إ راع ـ غكش

 

 المسار الشعبي:  .2
الػقف عػػك  لاضرسػػقر األكسػل اضػذم   ػػرؾ ف ػه اإلاػيح ضَاػرة اضعمػػ ة اض لسػط َ ة كعػك  ػي شػؾٌ 

سػ طقع اإلسػير كف فػا اضػ رف أف   ععػكا اضالي ػر رػف  يضػه ضرػؤازرة شػ ب ااضرسقر اضش  ال اضذم 
 فلسط ف صلى اضَ ك اض قضا:

 

 معنوي من خالل: دعم  .أ 
 كدصرهػػػػق فػػػػا اضر قفػػػػؿ  لإ ػػػػراج اضرسػػػػ رات كاض ظػػػػقعرات اضشػػػػ   ة ضرػػػػؤازرة اضعمػػػػ ة اض لسػػػػط َ ة

 اضدكض ةل كاضم ط ضرفل اض اقر اضجقعر اضر ركض صلى اضش ب اض لسط َا فا غزة.
 فا اض    ؼ رف ر قَقة  ضإلسهقـكاض  رصقت اض  َ ة كاضَعد ةل اضرسر ة كاضش   ةل  لجرل اضزالكات
 كاََق فا األراما اضر  لةل كفا غزة صلى كجه اض اكص.إ 
 لفػػا السػػر اض اػػقر اضرمػػركب صلػػى غػػزة رػػف  ػػيؿ اضرشػػقرالة فػػا أسػػطكؿ اض ر ػػة إلسػػهقـا 

ل  ق جػػقه غػػزةل   ػػث شػػقرؾ أصمػػقء رػػف اض جرػػل 2111اضػػذم اَطلػػؽ رػػف  رال ػػق فػػا  ز ػػراف/  كَ ػػك 
غقيػة اض رَا ضإلايح فا رجلػس اضَػكاب اض رَػا فػا  لػؾ اضعقفلػة اض   ر ػة إل اػقؿ اضرسػقصداتل كا 
 أعلَق فا غزة كالسر اض اقر اإلسراع لا اضرمركب صل هـ.

 اضجقض ػػة اض لسػػط َ ة فػػا اضػػ رف رػػف  ػػيؿ  ػػكف ر اض طػػقء  اإلاػػيح:  ػػدصـ اض لسػػط َ ة اضجقض ػػة
اض د ػد رػف اضرؤسسػقت ااج رقص ػة  إَشػقءضهقل كالذضؾ رسقَد هق فا  كاألرَااضس قسا كااج رقصا 

كاسػػ َهقض  لكاض  ر ػػؼ  هػػق فػػا اضػػ رف ل شػػد اضػػدصـ اضرػػقدم ضلعمػػ ة اض لسػػط َ ة إضػػىهػػدؼ اض ػػا  
 كرؤازر هق. لاضرج رل اض رَا فا ا جقه  در هق
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 دعم مادي من خالل:  .ب 
  لإَشػػػقء اضرال ػػػب  ػػػدصـ ك  َػػػا اإلاػػػيح   ػػػث  ػػػـٌ  رال ػػػب اضػػػ رف: -رؤسسػػػة اضعػػػدس اضدكض ػػػة 

اهلل  ػػف  سػػ ف األ رػػر ر رػػه اهلل عػػك  اضشػػ   ص ػػد كالػػقف رع سػػه ل قض َسػػ ؽ رػػل اإل ػػكة اض لسػػط َ  ف
إَشقء اضرؤسسة ض  ع ؽ األعػداؼ اضر  لعػة  كغد  ـٌ  لةرع س رال ب رؤسسة اضعدس اضدكض ة فا اض رفة

ػػػػػقت اضشػػػػػ ب اض رَػػػػػا اضس قسػػػػػ ة   رد َػػػػػة اضعػػػػػدسل كالػػػػػذضؾ ض  ع ػػػػػؽ اض رػػػػػؿ اضرشػػػػػ رؾ ضجر ػػػػػل رالَك
جلػػػػس األرَػػػػقء رػػػػف ر  لػػػػؼ األ ػػػػزاب  شػػػػال ؿ ر ضلعمػػػػ ة اض لسػػػػط َ ةل   ػػػػث  ػػػػـٌ  -كااج رقص ػػػػة 

 كغد صرلت اضرؤسسة ض  ع ؽ أعدافهق كفعق ض كجه اإلايح إضى  كرَق عذا. لاضس قس ة
  اهلل  ػػف  سػػ ف  اإلاػػيح ص ػػر اضشػػ   ص ػػداضه عػػة اضشػػ   ة ضرَقاػػرة اضشػػ ب اض لسػػط َا:   َػػٌا

ك مػػػـ اضه عػػػة األ رػػػر ك  ػػػض غ قدا ػػػه إضػػػى إَشػػػقء اضه عػػػة اضشػػػ   ة ضرَقاػػػرة اضشػػػ ب اض لسػػػط َال 
اضشػػ   ة اضرؤسسػػقت اض قرلػػة ض لسػػط ف كغ رعػػق رػػف اضرؤسسػػقت اض  ر ػػة اضال  ػػرة فػػا اضػػ رفل كالػػذضؾ 
أرَػػػػػقء صرػػػػػـك األ ػػػػػزاب كاضش اػػػػػ قت ااج رقص ػػػػػة كاضَعق ػػػػػقت اضرهَ ػػػػػة اضداصرػػػػػة ضاػػػػػركد اضشػػػػػ ب 

 .اض لسط َا كغ رعق
أط قفػػه  اض رَػػا  الػػؿٌ كغػػد عػػدؼ اإلاػػيح رػػف اضػػدفل  رَشػػقء عػػذه اضه عػػة إضػػى جرػػل أ َػػقء اضشػػ ب  

  ت را ة اضعم ة اض لسط َ ة اض ا   ظى  رجرقع  رَا ك  دعق كس لة ضيض عقء  رالكَقت اضرج رػل 
إضى أف   عؽ اضه عة  اض رَا اضر  ل ة  كؿ غم ة رك دة ضالؿ عذه اض عقتل ك هدؼ اإلايح أ مقن 

ر اضس قسا كاضرسػرال كالػقف ك قضذات ف رق    لؽ  قضدك  لرق ا   ععه اضرؤسسقت اض لسط َ ة األ رل
دكار رعػػػػػػدرة فػػػػػػا  درػػػػػػة اضعمػػػػػػ ة اض لسػػػػػػط َ ة القضرسػػػػػػ رات اضجرقع ر ػػػػػػةل أكا  ػػػػػػزاؿ ضهػػػػػػذه اضه عػػػػػػة 

غقي ة اضس قس ة إضػى غػزة كاضَػدكات اض الر ػةل كاض  قَػقت اضس قسػ ة كاضرهرجقَقت اضس قس ةل كاضعكافؿ اإل
 كاأل قـ اضر  ك ة فا اض مقع قت اض رَ ة.. كغ رعق.

زاؿ   طػػا اإلاػػيح عػػذه  الرػػق أسػػهرت اضه عػػة فػػا   َػػا غمػػق ق األرػػة اإلسػػير ة اضر  ل ػػةل كا 
 ف اضه عػػة اأاضػػذ ف  شػػقرالكف فػػا إدار هػػقل الرػػق  لرػػف  ػػيؿ غ قدا ػػه كأصمػػقعه ال  ػػران  اضه عػػة اع رقرػػقن 

زاضت   عؽ األعداؼ اض ا  رجكعق اإلايحل  ؿ اقرت كاجهة رهرة فا دصـ اضعم ة اض لسط َ ة 
 كغمق ق األرة.

 عػذا اضجقَػب  يء ػكا   لةجر  ػة األغاػىةاإلاػيح رػف  ػيؿ رؤسسػق ه  جر  ة األغاى: اعػ ـ
إَشػقء جر  ػة األغاػى ض   َػى اض  ر ػؼ  ل كدصـ اضرشقر ل اض  ر ة اضر  ل ػةل   ػث  ػـٌ ال  ران  اع رقرقن 



 11 

ضر لػػا  قضعمػػ ة اض لسػػط َ ة رػػف  ػػيؿ رػػق  عػػـك  ػػه رػػف أَشػػطة صد ػػدة كر َكصػػة صلػػى اضرسػػ كل ا
 كالذضؾ رجركصة رف اضرشقر ل اض  ر ة فا فلسط ف كاضر ريلة فا: 

ك   ػػػؿ عػػػذه اضرشػػػقر ل أعر ػػػة ال  ػػػرة ضرػػػق ضهػػػق رػػػف شػػػ ف  شػػػ  ؿ صرقضػػػة  اضرشػػػقر ل اض َرك ػػػة:  .1
اض  ع ػػػؿ : ة ض سػػػت غل لػػػة فػػػا اضشػػػ ب اض لسػػػط َاكالػػػذضؾ رشػػػقر ل   ػػػكد  قضػػػد ؿ ضشػػػر   لفلسػػػط َ ة
 ػػكف ر اضرشػػقر ل ك  ػػكف ر فػػرص اض رػػؿ ضل ػػقطل فل ك زراص ػػةل جَػػا كزراصػػة اضر قاػػ ؿ اضك كاض ػػدر بل 
 .كاضدكاجف لكاألغَقـ ل ر  ة األ عقرك اض در ةل 

ك عػد ـ اضرػَ  ضلطػيب اض لسػط َ  ف فػا  لفػا دصػـ طػيب اض لػـ اضرشقر ل اض  ل ر ة: ك  ريؿ  .2
ضؾ كالػػذ لك قضػػذات اض لر ػػة لر  لػػؼ اضجقر ػػقت اض رَ ػػة فػػا اض  ااػػقت اض ػػا    ػػقج ضهػػق فلسػػط ف

ف اضالػر ـل كرراالػز اض قسػكب.. ك كز ػل اض ع  ػة اضردرسػ ة  كال قضة  لعقت    ػ ظ اضعػر  ل َقء اضردارس
 كغ رعق.  ..اضرراالز اضا   ة.ك ال قضة طقضب اض لـل ك كاضزم اضردرسال 

ضلػػػػ رف دكر فػػػػا إَشػػػػقء اض د ػػػػد رػػػػف اضرس شػػػػ  قت دا ػػػػؿ غػػػػٌزة  اضرشػػػػقر ل اضاػػػػ  ة: كالػػػػقف  .3
كسػػ قرات اإلسػػ قؼ كاألدك ػػة  لكف ر اض د ػػد رػػف اضر ػػدات اضط  ػػةكاضرشػػقرالة فػػا  جه ػػز   مػػهقل ك ػػ

 .. كغ رعق..كاضرس لزرقت اضط  ةل  كف ر اضدكاء ضلرر ض اض ع ر
كاضر ريلة فا اإلغقية اض قجلة ضلش ب اض لسط َا فػا اضَػكازؿ اضرشقر ل اإلغقي ة كاضركسر ة:   .4

.. .السػكة اضشػ قءك  لاألمق اك  لاقعـل ريؿ إفطقر اضكالذضؾ اضرشقر ل اض ا  َ ذ ركسر قن  لكاضطكارئ
 .كغ رعق
عػػػدس فػػػا كرؤسسػػػة اض ل سػػػهـ جر  ػػػة األغاػػػى رشػػػقر ل اضرسػػػجد األغاػػػى كاضعػػػدس:   ػػػث  .5

ضػػػى اضرسػػػجد األغاػػػىل :   ػػػض رشػػػقر ل اضرسػػػجد األغاػػػى رشػػػركع اض  ػػػقرؽ ضَعػػػؿ اضراػػػل ف رػػػف كا 
  ػث  سػهـ  لـرشركع سػعق ة اضراػل  فل رشػركع ال قضػة اض لعػقت اض  ل ر ػةل رشػركع إفطػقر اضاػقعك 

كاض  ػػػػقظ صلػػػػى عك ػػػػة اضعػػػػدس صر  ػػػػة  لك ي  ػػػػت اضرعدسػػػػ  ف لك راسػػػػ ه لعػػػػذه األَشػػػػطة فػػػػا إصرػػػػقره
 .إسير ة
كعذا اضرشركع رف أعـ اضرشقر ل اض ا  رصقعػق اض رالػة ك ػدفل اضجر  ػة  ال قضة األ  قـ كاألسر:  .6

 َقء اض رالػة فػا كاألسرل رف أ لأسرة رف أسر اضشهداء 311ض  َ هقل   ث  ال ؿ اضجر  ة أالير رف 
ك   رػػة رػػف اضشػػر  ة اضسػػقض ة اضػػذالرل كذضػػؾ ص ػػر اضيف ػػقت اض  ر ػػة    ػػ ـ 2,200 فلسػػط فل كرػػق  ز ػػد

 ضل رالة فا فلسط ف.
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فػػا  َ  ػػذ   قاػػقن  اضجر  ػػة اضر  رػػقت اع رقرػػقن  رشػػقر ل ر  رػػقت اضشػػ قت اض لسػػط َا:  ػػكضا  .7
ك قضػذات ر  رػقت  لقَ ػه اضر  رػقترجرؿ اضرشقر ل اضسػقض ة اضػذالرل كذضػؾ ضي   ػقج اضال  ػر اض ػا   

 ض َقف. 
عػذه أعػـ اضرشػقر ل اإلَسػقَ ة فػا فلسػط ف كاض ػا    َقعػق اإلاػيح ص ػر رؤسسػق هل كغػد شػهدت 

ل كغد دصرت اضجر  ػة عػذه اضرشػقر ل  ػيؿ عػذا اض عػد 2111 سَةرَذ  رل كظقن  عذه اضرشقر ل  طكران 
 ف رف اضدكارات صػف طر ػؽ رال ػب  رػقس كرعقت اضري  أرر الارل كف دكار  ييي ف  رق  ز د صف

 كغ ره.
 يػػـ  لاهلل األ رػػر اضشػػ   ص ػػد لرجلػػس أرَقعػػه ر هػػد األ رػػر ضل لػػـك كاضر ػػقرؼ اضرعدسػػ ة: رعػػس

رػف أ َػقء اإلاػيحل كالػذضؾ رجلػس  لفػا ر ظرػه لاضش   اقدؽ األ ررل ك  الكف رجلس األرَػقء
  اضره رة  قضعم ة اض لسط َ ةل كاضػذم اإلدارةل ك عكـ اضر هد صلى  در س اضر قرؼ اضرعدس ة ضلشراع

ضهق كي ؽ اضالة  هقل ريؿ: اض ط قءل اضررشداتل اض قرل ف فا اضرؤسسقت اض لسط َ ةل اضَقشط ف.. 
 .الرق   رج ف ه اض د د رف اضرسلر ف اضره ر ف  قضعم ة رف جَكب كشرؽ  س ق كغ ره.
 :ك  ـ اض  ػقكف ر هػق  لفا اض رفكعا رؤسسة اج رقص ة   دـ اضجقض ة اض لسط َ ة  كا ة اضز  كف

ك َ  ذ اضرَقشػط اضر  ل ػةل ك ػد رعق ك شػرؼ صل هػق األ ػكة فػا اضجقض ػةل ك  ظػى فا جرل اض  رصقت 
  قضرصق ة اضالقرلة رف اإلايح. 

  اإلاػػػػيح أ ػػػػػد رالكَق هػػػػػق  ك  ػػػػػدٌ عَػػػػقؾ ركا ػػػػػط كرَظرػػػػقت   رػػػػػؿ  شػػػػػالؿ ركسػػػػرا كر ػػػػػدكدل
اض ػػكدةل را طػػة شػػ قب رػػف أجػػؿ اضعػػدسل  طػػة  ػػؽٌ األسقسػػ ةل ك ػػ ـ     لهػػق كغػػت اض قجػػة ريػػؿ: را 

اضسػػػر ل ألعػػػـ  رؤسسػػػة شػػػرؿ.. كغ رعػػػق. كرػػػف  ػػػيؿ ااسػػػ  راضك رؤسسػػػة األسػػػ ر اض لسػػػط َال 
اضرؤسسػػػقت اض قرلػػػة ضل لسػػػط َ  ف َجػػػد أف اإلاػػػيح غػػػد أدرؾ أف اض رػػػؿ ضلعمػػػ ة اض لسػػػط َ ة رػػػف 

ض رػػػؿ اضطػػػكصا رػػػف  ػػػيؿ كضكاع هػػػق عػػػك أجػػػدل رػػػف ا لكأَظر هػػػق ل ػػػيؿ رؤسسػػػقت ضهػػػق ع الل ق هػػػق
اض رالػػة الرػػق عػػك اض ػػقؿ ضػػدل   ػػض األغطػػقرل كرأل أف رػػف األجػػدل أف   رػػؿ أصمػػقء اإلاػػيح 
ضعمػػ  هـ األكضػػى فلسػػط ف رػػف  ػػيؿ دف هػػـ ضل رػػؿ اضجػػقد فػػا إطػػقر عػػذه اضرؤسسػػقتل ك مػػطلل 

 اضر  ف ض  ع ؽ اضهدؼ اض قـ.  ااإلايح  قضدكر اض كج ها كاض ع  ر
جرقان فعد  ذؿ اض  جرل اض رَا ضإلايح جهكدان ر كاالة فا شػ ى اضرجػقات اضس قسػ ة رَهػقل كا 

كاضجرقع ر ة ضَارة كرسقَدة اضعم ة اض لسط َ ةل كاإل عقء صل هق غم ة   ػة ر عػدة فػا  لكاإلصير ة
 َ كس كغلكب اضجرقع ر اض رَ ة. 
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  دادان الرػػػق صرػػػؿ الػػػػذضؾ صلػػػى رفػػػػل اضجقعز ػػػة فػػػػا األكسػػػقط اضشػػػػ   ة اض رَ ػػػةل ض  ػػػػدك أاليػػػر اسػػػػ
 غم  هق اضررالز ة األكضىل غم ة فلسط ف. س  ؿكاض طقء فا  لكاض ذؿ لضل م  ة

 

اهلل بنن سسنين امسمنر بشنكل منوجز منن  مواقف رئيس التجمع اليمني لإلصالح الشيخ عبد
 خالل الكممات التي ألقاها في عدة مناسبات:

  ع صف األغاى كفلسط ف:رهرجقف جرقع رم أغقر ه اضه عة اضش   ة ضلدفق ل25/3/2111 :اَ قء
ف أرض فلسػػط ف أرض اضرسػػلر ف جر  ػػقن ف  هػػػق  إف غمػػ ة فلسػػط ف غمػػ ة الػػؿ رسػػػلـ كا 

ك قض ػػقضا  لكيقضػػث اض ػػرر ف اضشػػر   ف لكأكضػػى اضع ل ػػ ف لرسػػرل اضرسػػكؿ صل ػػه اضاػػية كاضسػػيـ
ف َاػػرة  فػػي  رلػػؾ أ ػػد  ػػؽٌ  ف اضػػدفقع صَهػػق كاجػػب د َػػا كا  اض َػػقزؿ صػػف أم جػػزء رَهػػقل كا 

اضرجقعػػد ف فػػا فلسػػط ف اضرػػداف  ف صػػف كجػػكدعـ ك عػػكغهـ اضرَ هالػػة كصػػف رعدسػػقت  إ كاََػػق
صر ػػػػا كرسػػػػلـل فهػػػػـ  عكرػػػػكف  اضرسػػػػلر ف اضر  اػػػػ ة فػػػػا أرض فلسػػػػط ف كاجػػػػبه صلػػػػى الػػػػؿٌ 

  قضكاجب اضذم  َ  ا صلى األرة اإلسير ة أف  عـك  ه.
  رهرجقف اضط ؿ اض لسط َا اضا  ر: 12/4/2111 :اَ قء

أف َ ػػذالر داعرػػقن  جػػـ اضر قَػػقة اض ػػا    شػػهق إ كاََػػق فػػا فلسػػط ف  إف رػػف اضكاجػػب صل َػػق
ػػه ػػه رػػف  مػػ  قت جسػػ رة صلػػى رسػػ كل الػػؿٌ  كرػػق لكفدا ػػة اضظلػػـ كاضعهػػر اضػػذم   قََك   عدرَك

   ػػى  الػػكف عػػذا اض ػػذالر  ػػقفزان ضَػػق ضالػػا َعػػدـ رػػق لأسػػرة فػػا سػػ  ؿ   ر ػػر اضرعدسػػقت كاألرض
اض عػػػقع فهػػػـ  عكرػػػكف  قضكاجػػػب اضػػػذم  َسػػػ ط ل رػػػف دصػػػـ رػػػقدم كر َػػػكم إل كاََػػػق فػػػا  لػػػؾ

ػػق صَهػػق سػػ د  أسػػعطَقه صػػف أَ سػػَق ضمػػ  َق كغلػػة   ل َػػق كرػػق َ  شػػه رػػف كعػػف كغيقع ػػة أ  َر
 .اض شر ر رد الى اهلل صل ه كصلى  ضه كا  ه كسلـ

 : رؤ رر اض رضرقَقت اإلسير ة ضدصـ ااَ  قمة اض لسط َ ة ل25/4/2111 لطهراف
ه رف جػراعـ  شػ إف اضر قَقة األض رة اض ا     ةجرصهق أ َقء اضش ب اض لسط َا كرق  كاجهَك

كصلػػػػى رأسػػػػهق اضكا ػػػػقت  لصلػػػػى أ ػػػػدم اضاػػػػهق َة اض قاػػػػ  ف اضرػػػػدصكر ف رػػػػف اضعػػػػكل اضال ػػػػرل
كض ة اض ظ رػػة اضرلعػػقة صلػػى صػػق ؽ اضشػػ كب كاض الكرػػقت اض ر  ػػة ؤ اضر  ػػدة  مػػ َق أرػػقـ اضرسػػ

ذا القف اض القـ غد رالَكا إضى اضذ ف ظ لكاإلسير ة لركا كا  قركا أكعػقـ اضسػيـ اضرزصػـك  كفػقن كا 
َػه طر ػؽ اضػذؿ كاضهػكاف طر ػؽ صلى الراس هـ فػرف اضشػ كب اإلسػير ة  ػرفض عػذا اضطر ػؽ أل

 كرػػػق ل رالػػػف ض قغػػػؿ أف  ع لػػػه   ػػػث اضرعػػػدرقت  ػػػدؿ صلػػػى اضَ ػػػقعج اض  ػػػر ط  ػػػقض عكؽ اضػػػذم ا
صلػػػى اضَكا ػػػق اضشػػػ ب اض لسػػػط َا األصػػػزؿ   ػػػر شػػػقعد   جػػػرم رػػػف ررقرسػػػقت إجرار ػػػة مػػػدٌ 

 كاللرق صقعدكا صهدان َ ذه فر ؽ رَهـ. لذرة صهد ضهـ كا اضذ ف ا لاض   ية ضل هكد
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  رهرجقف  كـ اضط ؿ اض لسط َا: ل19/2/2114 لاَ قء
ف  إََق َيؽ  كصد اهلل اضذم ا   لؼ اضر  قد كأف اضَاػر ضلرػؤرَ ف كأف اض قغ ػة ضلر عػ فل كا 

ط قؿ اضرعق ل ف كاضرجقعد ف س  رج ج ؿ اضَاػر ضذضؾ كرف أايب عؤاء األ اَ ظقرعـطقؿ 
َك ػػػف َػػػرل  .اضعػػػقدـ ج ػػػؿ اض ػػػزة كاإل ػػػقء ج ػػػؿ اضػػػذ ف ا  ر ػػػدكف صلػػػكان فػػػا األرض كا فسػػػقدان 

صلػػػػى أال هػػػػـ ك عػػػػقكركف  رؤكسػػػػهـ شػػػقعره اض ػػػػـك رػػػػف  ػػػػيؿ عػػػػؤاء اضاػػػػ قر اضػػػػذ ف   رلػػػػكف 
 اض َارم اض   ض   جسقدعـ اضَ  لة كادكرعـ اض قر ة. اا  يؿ

 اضرهرجقف اضسَكم ضرؤسسة اضعدس:  ل25/8/2115 لَ قءا
كيييػػ ف صػػػقـ ا  ةإََػػق َك ػػف َ  ػػػا اضػػذالرل األض رػػػة إل ػػراؽ اضرسػػجد األغاػػػى غ ػػؿ سػػػ 

إلرادة اضشػ ب اض لسػػط َا كاضرسػػلر ف  ا   ػػقر َ  ػا أف ََسػػى أف  لػؾ اض قديػػة ضػـ  الػػف سػكل 
َ ة ك رجػػػػت اضرظػػػػقعرات ك ػػػػ ف صٌرػػػػت اضركاجهػػػػقت اضدار ػػػػة األرامػػػػا اض لسػػػػط  لفػػػػا اض ػػػػقضـ

كاضرس رات فا اض ػقضـ اإلسػيرا رَػددة   لػؾ اضجر رػة اض شػ ة  ػداء اض هػكد كرػف كراعهػـ اضػدكؿ 
 كمػػل ر ططػػقت جد ػدة  ػػؤدم فػػا اضَهق ػػة إضػى     ػػر اضكمػػل اضج رافػػا  ضي ػػ يؿاضداصرػة 

غقرػة كاضسالقَا ضرد َة اضعدس ك سط اضس طرة اضالقرلة صل هق كرػف يػـ عػدـ اضرسػجد األغاػى إل
 .اضه الؿ اضرزصـك

  رهرجقف َارة األغاى اضشر ؼ: ل1/6/2116 لاَ قء
اليػر أض رػة اض ػا  رػر  هػق اضشػ ب اض لسػط َا اض ػـك أَالـ  ػدرالكف  جػـ اضر قَػقة األ ا شؾٌ 

اض ػا أفػرزت  الكرػة جد ػدة  لرف أم كغت رمى كالؿ ذضؾ  س ب ااَ  ق قت اض رة كاضَز هة
اض لسػػػط َا اض ػػػر ضعػػػد القَػػػت ااَ  ق ػػػقت اض لسػػػط َ ة ك رضرػػػقف رَ  ػػػب كفعػػػقن إلرادة اضشػػػ ب 

األ  ػػػرة ر ػػػؿ  عػػػد ر اضرج رػػػل اضػػػدكضا غقط ػػػة رغػػػـ  قضػػػة اض زك ػػػر اضشػػػقعل ضيَ  ق ػػػقت فػػػا 
غ ػػر أف أرر الػػػق ك ل قعهػػػق ضػػػـ  لاضرَطعػػة اض ر  ػػػة كضعػػػد شػػػهد ضَزاع هػػق األصػػػداء غ ػػػؿ األاػػػدغقء
كا   كغ كف  لؾ اضا  ة رػف اضشػ ب اض لسػط َا اضػذم غػ قؿ ا ض  ػقر اضسػيـ كااس سػيـ  الَك

   ى    عؽ اضَار. ااَ  قمةكاس ررار  اضركاجهَك ـ ض  قر 
  اض مقرَا رل اضش ب اض لسط َا: األس كع ل27/11/2116 لاَ قء

ضعػػد جعَػػق اض ػػـك ضَؤالػػػد اسػػ ررار  مػػقرََق رػػل اضشػػػ ب اض لسػػط َا اضػػذم   قاػػره اضعر ػػػب 
 اض رة كاضَز هة. كاض   د ك  قغ ه صلى   قرا ه اضد رعراط ة

 كفػػػا  َػػػقغض غر ػػػب كصج ػػػب  عػػػـك اضػػػدكؿ اض ػػػا  ػػػدصا أَهػػػق  رصػػػى اضد رعراط ػػػة ك ػػػؽٌ 
اضشػػػػ ب  ك عػػػػؼ مػػػػدٌ  ل القرهػػػػق  رسػػػػقَدة اضر  لػػػػ ف ض شػػػػد د اض اػػػػقر ا   ػػػػقراضشػػػػ كب فػػػػا 

اض لسػػط َا ض رال  ػػه ر جقعلػػة أف إرادة اضشػػ كب ا  عهػػر كأف اضظلػػـ كاض   ػػز األصرػػى راػػ ره 
 رف.اض شؿ رهرق طقؿ اضز 
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 قض رػػؿ كرػػق    ػػؼ صػػف إ كاََػػق فػػا  أا َر ػػد أف َط ػػؿ صلػػ الـ كضالػػف َ ػػدل اض  ػػؿ اضالػػر ـ
 كالػؿٌ  لفلسط ف كضذضؾ فرَا أدصكا القفػة أ َػقء اضشػ ب اض رَػا ك قاػة رجػقؿ اضرػقؿ كاألصرػقؿ

اض  ػػر ف إضػػى اسػػ ررار اضػػدصـ اضرػػقدم كاضر َػػكم إل ػػكاَهـ اضرػػرا ط ف فػػا فلسػػط ف كذضػػؾ عػػك 
 إا أَػػػػه  رفػػػل الي ػػػػران  د أف أشػػػػ ر إضػػػى أف اضػػػدصـ رهرػػػػق الػػػقف ر كامػػػ قن كأك  لأمػػػ ؼ اإل رػػػقف

 اض قشـ  ررالقَ قت  س طة. اا  يؿر َك قت إ كاََق اضذ ف  كاجهكف 
  :اضرهرجقف اضسقدس ضلط ؿ اض لسط َا ل9/3/2116 لاَ قء

ضػػػػ س  لاضػػػػذم  َظرػػػػه ضجَػػػة َسػػػػقء فلسػػػػط ف فػػػا اضػػػػ رف لإف رهرجػػػقف اضط ػػػػؿ اض لسػػػط َا
ـ اضشػ ب اآ قن  يلعى ف ه اضاللرقت كاضعاقعد ك سب إَه رَقس ة صظ رة ضل ػذال ر  ػاج رقصقن سَك 

ا  لكر قَق ػػػػه اضداعرػػػػة لاض لسػػػػط َا اضرجقعػػػػد كرػػػػق  الق ػػػػده رػػػػف ك ػػػػيت ااسػػػػ  رقر اضاػػػػه َك
شػػر اض ػراب كاضػدرقر فػا فلسػػط ف اض    ػة فػا ر قكضػة رَػػه  لاض  ػ ض كررقرسػق ه اضعر  ػةل َك

اضػػذم  عػػدـ الػػؿ  ػػـك اض مػػ  قت اضجسػػ رة دكف أف  لػػ ف ضػػه  ض رال ػػل اضشػػ ب اض لسػػط َا اض طػػؿ
غَقة أك  َ َا ضه عقرة كاضػذم رػق زاده اضػ طش إا غػكةن كاػي ةن ك  سػقن فػا ركاجهػة اض طرسػة 

اض ػـك أَ قسػهق األ  ػرة ض الػكف ص ػرة ضرػف     ػر كض الػكف درسػقن غقسػ قن ضالػؿ  ظاضشقرَك ة اض ا  ل ػ
  ر ة كاإلَسقَ ة.رجررا اض رب كراقاا اضدرقء كأصداء اض

 

 الدور الثقافي واإلعالمي: .ج 
 شػالؿ ر قشػر فػا اإلطػقر اضيعػقفا  فعػد أسػهـ اإلاػيحل إضى اضكسػقعؿ اضسػق عة اضػذالرمقفة  قإل 

   ػث  ػـٌ  لكاضرسػرحل اإلَشػقداض َػا ت اإلَ ػقجكاضر ريػؿ فػا  لكاإلصيرا اضرسقَد ضلعمػ ة اض لسػط َ ة
كالقف ضلر قعػد اض لر ػة كغ رعػق رػف  .كغ رعق ل يشقتكاض لكاضرسر  قت لاضالي ر رف األَقش د إادار

اض ير ذ كر طهػـ  قضعمػ ة   َشعةاضدكر اض قرز فا  لاض ا  شرؼ صل هق اض رالة لاضرؤسسقت اض ر ك ة
 األَقشػػ دكاػػقر أ َػػقء اضػػ رف    ظػػكف  لاض لسػػط َ ة األرػػر اضػػذم  رسػػ   فػػا َ ػػكس كصعػػكؿ اضَقشػػعة

 رف غ رعق. أاليراض لسط َ ة 
 ر رف اضرؤض قت كاضرط كصقت اضر  لعة  قضعم ة اض لسط َ ة. اضالي إادار  
 .َا إصيـ اإلايح  الؿ كسقعله ضلعم ة كاص  قرعق أكضك ة رهرة فا ر ظـ  رارجه   
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 اإلخوة امعزاء:
إف اضعم ة اض لسط َ ة  ر هكرهق اضشقرؿ  قمرة فا رؤسسقت اإلايح صلى اضدكاـل كا    ب 

ر  لة ف رات عدكءل   جسد ذضؾ صلى شػالؿ اض ر  ػة كاض َشػعة ألصمػقعه   ى   ف  سكد األراما اض
كأَاػػقره  ػػؿ كاضرج رػػل اللػػه أك رػػف  ػػيؿ اض ػػذال ر  مػػركرة اض طػػقء ك عػػد ـ اضػػدصـ اضرػػقدم إل كاََػػق 

 اض لسط َ  ف. 
ككغكفه اضالقرؿ إضى جقَػب اضشػ ب اض لسػط َا  لكالقف اإلايح كا  زاؿ داعـ اض  ال د صلى دصره

رؤ ررا ػػه اض قرػػة  اضال ػػقف اضاػػه كَا اضر  ػػؿ ألرامػػ ه كرعدسػػق ه فػػا الػػؿٌ  مػػقضه مػػدٌ فػػا جهػػقده َك
كاج رقصػقت رجلػػس شػػكراه كاس شػػهقدَق عَػػق  ػػقضرؤ رر اض ػقـ ألَػػه  ريػػؿ اضسػػلطة اض ل ػػق فػػا اإلاػػيح 

كضة صػػف ؤ كغرارا ػػه رلزرػػه ضجر ػػل ع عػػقت كأصمػػقء اإلاػػيح كرجلػػس اضشػػكرل  قص  ػػقره اضجهػػة اضرسػػ
 .كغرارات ك كا قت اضرؤ رر اض قـل كرراغ ة األجهزة اضر  اة ليح لكرة أعداؼ اإلا

كض ػػؿ اضر   ػػل ضلعمػػ ة اض لسػػط َ ة ك  ع ػػدات  رال ػػب اض رالػػة اضكطَ ػػة   لػػـ سػػ ب  ػػ  ر د ػػكؿ 
فػػػػا ذضػػػػؾ اضجهػػػػؿ  فعػػػػد الػػػػقف اضسػػػ ب أكان  لاض رالػػػقت اإلسػػػػير ة إضػػػػى اضسػػػػق ة اضس قسػػػ ة اض لسػػػػط َ ة

 .اضركركث صَد   ض اضش كب
س قسقت  الكرقت اضدكؿ اض ر  ة ك  ػض اضعػكل اضال ػرل  قإلمػقفة إضػى اضال ػقف اضاػه كَا  كيقَ قن 

فػػا طرػػس اضهك ػػة اإلسػػير ة ضلرعقكرػػة اض لسػػط َ ة اض ػػا القَػػت  قمػػرة  شػػالؿ أسقسػػا فػػا رعقكرػػة 
أ د أعـ رركز  رالة  ل1935ااَ داب اض ر طقَا  دا ة رف  رالة اضش   صز اضد ف اضعسقـ غقعد يكرة 

اض ػػا  لفػػا  ع ػػة ااسػػ  رقر اض ر طػػقَال كرػػركران   رالػػة اض ػػقج أرػػ ف اض سػػ َا سػػير ةاإلاضرعقكرػػة 
كالػقف ضػه صيغػة ط  ػة رػل اضشػ    لضهػق رهرػقن  ج لت اض  ػقظ صلػى اضهك ػة اإلسػير ة ض لسػط ف عػدفقن 

 كاضػػذم  ػػدكره أرسػػؿ صػػددان  ل1928 سػػَة لرؤسػػس جرقصػػة اإل ػػكاف اضرسػػلر ف فػػا راػػر ل سػػف اض َػػق
َشػقء فػرع ضلجرقصػة فػا رف ش كخ اضجرقص ة إضى فلسط ف  هدؼ   ز ز اضج هة اإلسير ة اض قضر ة كا 

 فلسط ف. 
ا ػػػ  ظ اض جرػػػل اض رَػػػا ضإلاػػػيح فػػػا  طق ػػػة اضس قسػػػا اضر ريػػػؿ فػػػا رؤ ررا ػػػه اض قرػػػة األر  ػػػة 

كرػف أريلػة  طق ػقت  إسػراع ؿةدكضة ةاضسق عة أك فا  طقب رجلس اضشكرل   دـ ااص راؼ  رسرى 
 :2111 سَةا ضإلايح  كؿ اضعم ة رق ذالر فا   قَه فا رؤ رره اضيقَا اض جرل اض رَ

مػقضه مػدٌ     لف اضرػؤ رر اض ػقـ  مػقرَه اضرطلػؽ رػل اضشػ ب اض لسػط َا ك ؤ ػد جهػقده َك
ا   ػػػى إغقرػػػة دكض ػػػه اض لسػػػط َ ة صلػػػى القرػػػؿ  را ػػػه اضػػػكطَا كصقاػػػر هق  اا ػػػ يؿ اضاػػػه َك

 عػقؼ ااَ  قمػة ك  ر  هػق كات اضسػقص ة إلاضعدسل ك ػرفض فػا اضكغػت ذا ػه اضػدصكات كاضر ػق
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رػػػف أعػػػدافهق اضسػػػقر ة الرػػػق  ؤالػػػد صلػػػى اػػػ قَة اضرسػػػجد األغاػػػى رػػػف ااص ػػػداءات اض هكد ػػػة 
 .  عدسقت اض ا ا  رالف اض  ر ط ف هقاضر الررة  قص  قره أ د اضر

 ل ػػػد اض ػػػكف اضػػػدكؿ اض ر  ػػػة كاإلسػػػير ة إضػػػى رػػػدٌ  2119كرَهػػػق دصك ػػػه فػػػا اضرػػػؤ رر اض ػػػقـ اضرا ػػػل 
ك ػػدصك اضرج رػػل اضػػدكضا إضػػى ا  ػػراـ  لكرصق ػػة اضَمػػقؿ اض لسػػط َا فػػا ركاجهػػة اض ػػدكاف اضاػػه كَا

الرػػق  طلػػب اضرػػؤ رر اض ػػقـ رػػف اضػػدكؿ اض ر  ػػة كاإلسػػير ة ا  ػػقذ ركاغػػؼ  لإرادة اضشػػ ب اض لسػػط َا
 جقدة كصرل ة ض رق ة اضرسجد األغاى اضشر ؼ.

 

 :يالقضية الفمسطينية ما بعد ثورات الربيع العرب
 لكاإلصداد اضَ سػا ل رل اإلايح أف يكرات اضر  ل اض ر ا القَت  ريق ة رعدرة مركر ة ضل ه عة

ضظلػػػـ رامػػػا اض ر  ػػػة اضر  لػػة. ف  ر ػػػر اإلَسػػػقف اض ر ػػا رػػػف ااأل كاضس قسػػا ض  ر ػػػر فلسػػػط ف كالػػؿٌ 
ككمػل كاضعهر اضس قسال ك  ر ر اإلرادة اضس قس ة ضلَظـ اض ر  ػةل ل كااس  داد كش ى اَكؼ اضعرل

اضعرار اضس قسا اض ر ػا    ػدم كطَ ػة كي عػة اضاػلة  عمػق ق أر هػقل عػا  طػكة ر عدرػة صلػى طر ػؽ 
 كاس  قدة األرة ضالرار هق كصز هق. لاض  ر ر

   يػران جػذر قن  ل  سب اضالي ر رف اضرػراغ  ف كاض  ػراء اضس قسػ  ف لضعد أ ديت يكرات اضر  ل اض ر ا
غل را ك سبل  ؿ كاضدكضا الذضؾ. ك  رػقن فػرف عػذا اض    ػر ض س صلى اضرس كل اإل لفا ر زاف اضعكل

اض ر ا اضر سقرع س اٌب فا َهق ػة اضرطػقؼ فػا  درػة اضعمػ ة اض لسػط َ ةل كسػ ج ؿ ر ػزاف اضعػكة 
 ر ػػػؿ رػػػل اضكغػػػت ضاػػػقض هقل كعػػػك رػػػق سػػػ رالَهق  قض ػػػقن رػػػف فػػػرض شػػػركطهق كفعػػػقن ضر ػػػق  ر   قكمػػػ ة 

  جد دة.
اضَظػػقـ اضس قسػػا اض ر ػػا رجػػددانل  رػػق ف هػػق دكؿ اضطػػكؽل إضػػى فػػقضيكرات اضشػػ   ة اض ر  ػػة سػػ   د 

ر قدضة اضاراع اض ر ػا اإلسػراع لال   ػدرق جػرل إغاػقؤعق رػف  لػؾ اضر قدضػة ط لػة اض  ػرة اضرقمػ ةل 
 ض جرم ااس  راد  قض لسط َ  فل كفرض شركط  سك ة ظقضرة صل هـ.

ة اض رَ ػةل كا  ر ػزؿ صػف طرك هػق إف اض جرل اض رَا اإلايح ضـ  الف    دان صف اضيػكرة اضشػ   
اضعػكل اضيكر ػة  كأعدافهقل كعك رف  يؿ رشقرال ه اض قصلة فا غ قدة دف هػق رػل أ ػزاب اضرشػ رؾ كالػؿٌ 

سػػػػ را  ج ة اضال ػػػرل ضدرػػػػةل جَ ػػػػقن إضػػػى جَػػػػب رػػػػل األ ػػػرلل  مػػػػل َاػػػب ص َػػػػه  لػػػػكغ األعػػػداؼ اا
 األعداؼ اإلس را  ج ة ضلش ب اض رَا. 

 الكفل  رشػػػ عة اهلل   ػػػقضىل فػػػا اػػػلب رشػػػركع اض    ػػػر اضػػػذم  عػػػكده إف اضعمػػػ ة اض لسػػػط َ ة سػػػ
يكرات اضر  ل اض ر ا. ك  رقن فرف  زب اض جرل اض رَا ضإلايحل اضذم   د أ د أعػـ رالكَػقت يػكرة 
اض    ػر فػا اضػ رفل سػػ  رؿ صلػى  طػك ر س قسػػقت جد ػدةل كرؤل أاليػر يكر ػػةل ضلػدفل غػدرقن  قضعمػػ ة 
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غقرػػػػة اضدكضػػػػة اض لسػػػػط َ ة اض لسػػػػط َ ة َ ػػػػك   ع ػػػػؽ غق ق  هػػػػق كأعػػػػدافهق فػػػػا اض  ر ػػػػر كااسػػػػ عيؿل كا 
 كاألغاى اضر قرؾ. لاضرس علة صلى القرؿ  را هق اضكطَال  رق ف هق اضعدس اضشر ؼ

 

  ياة دكر اإلايح فا دصـ اضعم ة اض لسط َ ةل رق  لا: ل كأ  ران 
 ريػػػػؿ عػػػػذه  لاعػػػػ ـ اإلاػػػػيح  قض رػػػػؿ ضلعمػػػػ ة اض لسػػػػط َ ة رػػػػف  ػػػػيؿ رؤسسػػػػقت رسػػػػر ة .1

 اضرؤسسقت أكص ة ر  ااة ض درة اضعم ةل ررق أسهـ فا د ركرة اض رؿ ك طكره.
الػػقف عػػدؼ اض  ر ػػؼ  قضعمػػ ة فػػا ر  لػػؼ شػػراع  اضرج رػػل اض رَػػا أعػػـ أعػػداؼ اإلاػػيح  .2

رػػػق أ ػػػ   ضػػػه رػػػف ر  لػػػؼ اضكسػػػقعؿ  رسػػػ  درقن  لكج لهػػػق فػػػا َ ػػػكس أ َػػػقء اضػػػ رف لفػػػا دصػػػـ اضعمػػػ ة
 صك ة ض  ع ؽ ذضؾ.كاضد لكاضيعقف ة لاإلصير ة

كاإلصيرا ضل  ر ؼ  قضعم ة كاض رك ج ا   قجق هػق ك  ال ػد  لاع ـ اإلايح  قضدكر اضيعقفا .3
 إسير  هق.

كسػ ى ص ػر رؤسسػق ه إضػى اضع ػقـ   قض ػقن  أكضى اإلايح اضجقَب اإلَسقَا كاض  رم اع رقرقن  .4
الؿ ر قشػر فػا ذضػؾل  كاجب  شد اضدصـ اضرقضا ضلرشػقر ل فػا فلسػط ف كشػقرؾ أ َػقء اإلاػيح  شػ

   ى ا  لت رر  ة ر ر زة فا اضدصـ اضش  ا اض لسط َا.
اعػػ ـ اإلاػػيح ضل رػػؿ ضلعمػػ ة رػػف  ػػيؿ     ػػؿ اضػػدكر اضس قسػػا صلػػى اضرسػػ كل اضػػكطَا  .5

سير ة اضعم ة.   كصلى رس كل اضَ بل   ى   عؽ اإلجرقع اضس قسا صلى ر ردات اضرعقكرة كا 
رل ق هػػق: يعػػقفا  طلػػؽ اضكاجػػب اضشػػرصا فػػا الػػؿٌ صرػػؿ اإلاػػيح ضلعمػػ ة اض لسػػط َ ة رػػف رَ .6

صيرال   دكف أف  ؤير جقَب صلى   ر. ل  كازف  قـ لض إ.. .س قساك   رمل ك كا 
 .كاهلل اضهقدم إضى سكاء اضس  ؿ

 




